
 
 
Oranjestad, 4 augustus 2020 
 
COLAUA:2020/2021-001 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Sinds deze week mag ik de eindverantwoordelijkheid van Colegio Arubano dragen. Ik heb 
ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging en kijk er naar uit om uw kind binnenkort op 
school te mogen verwelkomen. Samen met de andere leden van de schoolleiding, het 
docentenkorps, het niet onderwijzend personeel en u kunnen we ervoor zorgen dat uw kind 
een leerzame tijd zal hebben op onze school met als uiteindelijk resultaat een mooi diploma. 
 
In deze brief ga ik kort in op de nu lopende zaken. 
 
Covid-19 
Gisteren heeft de Minister-President in een persconferentie aangekondigd dat er vijf lokale 
besmettingen zijn van Covid-19. Dit heeft tot gevolg dat de Arubaanse overheid allerlei 
maatregelen heeft genomen die vanaf vandaag ingaan. Ook voor Colegio Arubano betekent dit 
dat er maatregelen genomen moeten worden. De reeds bestaande protocollen zullen opnieuw 
bekeken worden en worden herzien waar nodig. Zodra wij alles op orde hebben, zullen we dit 
bekend maken. 
 
Schoolbezoek 
Op dit moment vinden er geen georganiseerde activiteiten plaats. Het is nu niet mogelijk om 
onaangekondigd de school te bezoeken. U kunt wel een afspraak maken als u iemand wilt 
spreken. Als u in dat geval op school komt is het gebruik van een mondkapje verplicht! 
 
Boekenfonds 
Sinds vorige week staan de boekenlijsten op onze website. Door de oudercommissie zijn we 
gewezen op bedragen die niet helemaal kloppen. De lijsten zijn onder grote druk geproduceerd 
en gezien het korte tijdsbestek waarin is gewerkt, was het haast onvermijdelijk om fouten te 
voorkomen. We zijn bezig om dit recht te zetten zodat er eind deze week lijsten op de website 
staan die wel de goede bedragen weergeven. Onze welgemeende excuses voor het ongemak. 
Later deze week zullen we bekend maken hoe de procedure is bij het ophalen van de 
boekenpakketten. 
  



Betalingsregeling 
In de afgelopen maanden is het leven op Aruba voor veel mensen moeilijker geworden. In veel 
gezinnen is er gekort op het inkomen of is het inkomen zelfs helemaal weggevallen. De school 
snapt dat het niet altijd mogelijk is om alle rekeningen te betalen. Daarom bieden we de 
mogelijkheid aan om een betalingsregeling aan te vragen. Als u het formulier online invult, 
neemt er iemand van school contact met u op om de regeling met u te bespreken. U krijgt na 
het invullen een bevestiging van uw aanvraag. Mocht u op de dag dat de boeken opgehaald 
moeten worden nog geen betalingsregeling hebben getroffen, print dan de 
aanvraagbevestiging uit en neem die mee naar school. U kunt dan ter plekke de 
betalingsregeling te treffen. 
Het formulier kunt u hier invullen: https://forms.gle/QXfG3G3AyWa13Q8i9 
 
Tekort aan docenten 
In een eerder schrijven heeft de schoolleiding u bericht dat zij zich grote zorgen maakten over 
een tekort aan docenten. Gelukkig kan ik u op dit moment berichten dat we er bijna uit zijn en 
dat het ernaar uit ziet dat alle lessen komend jaar kunnen doorgaan. 
 
Begin schooljaar 
Achter de schermen zijn we inmiddels ook al druk bezig om alles klaar te zetten voor het 
nieuwe schooljaar. Op dit moment wordt er onder andere gewerkt aan het lesrooster en 
worden de schoolgebouwen opgeknapt. Daarnaast wordt er gewerkt aan alle protocollen om te 
voldoen aan alle eisen die door de overheid en DVG gesteld worden. 
Ik heb er ondanks alle omstandigheden alle vertrouwen in dat we er een mooi schooljaar van 
kunnen maken. Zodra er meer nieuws is over het begin van het schooljaar, zal ik u daarvan op 
de hoogte brengen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de schoolleiding, 
 
 
 
 

T.R. Croes M Ed 
Rector 

https://forms.gle/QXfG3G3AyWa13Q8i9

